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§ 134 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärende läggs till: 

Förlängning av piren i Morängsviken, Dnr 2021-000069, 

Yttrande beträffande ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 

från Gropgården gällande Åtgärda läckande tak, Dnr 20211-000247. 

Tillagda ärenden dras innan ärendet Information och övriga ärenden, Dnr 2020-

000255. 
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§ 135 Dnr 2020-000115  

Coronavirusets inverkningar på Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

Det är ett generellt lugnt läge avseende coronavirusets inverkningar i kommunen. 

Eventuell oro gäller nya varianter på viruset.  
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§ 136 Dnr 2020-000171  

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar 

ärendet. 

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

-Verksamhetsbesök 

Fler verksamhetsbesök till företag i kommunen inplaneras. Hittills har 

Coronapandemin förskjutit de planerna. 

-Samarbete med Mittenuniversitetet (MIUN)  

MIUN-samarbete inleds och breddas. Man hoppas kunna arbeta vidare tillsammans 

med politik, verksamhet och företagare. Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd 

samordnar detta. 

-Nordanstigsmodellen 

Workshop har hållits avseende den så kallade Nordanstigsmodellen och dess styr- 

och ledningsprogram Stratsys.  

-Norrhälsinglands miljö- och räddningstjänst  

Möte har skett med Norrhälsinglands miljö- och räddningstjänst och flera frågor 

diskuterades. 

De arbetar med sin inre struktur. Bakgrunden till detta arbete är viss del statlig 

inriktning och viss del även de behov som visat sig efter de stora skogsbränderna 

som skedde för några år sedan. Detta kommer att innebära vissa kostnader för 

kommunen.  

Även civilförsvarsfrågor diskuteras. Detta arbete kan behöva komma in närmare 

kommunens egna verksamhetsansvar. Mer styrning in dessa frågor efterfrågas. 

Livsmedelstillsyn har inte kunnat ske under Coronapandemin. Mycket arbete ligger 

därför framför miljö- och räddningstjänsten. Den mängd inspektion som inte kunnat 

genomföras har redovisats som en skuld vilken kommer att ”betas av” under de 

kommande tre åren. 

-Anställning 

Ny Hälso- och trygghetsstrateg har påbörjat sin tjänst.  
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Forts. § 136 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-Ersk-Matsgården 

Ersk-Matsgården fick nyligen ett bidrag till ett större projekt. Projektet avser att 

återskapa ett jordbruk så som det skedde innan teknologirevolutionen, med äldre 

jordbrukstraditioner och redskap. Samarbetsavtal med Samhall har skrivits för att se 

till personalbehov kopplat till besök på Ersk-Mats i sommar.  

-Sammanställning på det verksamheten kommer framåt med i sitt arbete under 

gångna året förbereds så att den informationen kommer berörda till del på ett 

tydligt sätt.  

-Skylten vid industriområdet Knoget har blivit en läns-fråga. Skyltar på vägområde 

är trafikverkets område och handläggningen av ytterligare myndighet medför att 

arbetet med att få upp skylten kommer att ta ytterligare tid. 

-MIUN-samarbete 

Möte skedde förra veckan med MIUN. Man utarbeta samarbetsavtalet. Man vill få 

in akademin mer i Nordanstig, och Nordanstig mer in i akademin, så att vi kan 

skapa flera nytta för varandra. Detta kan också uppmuntra till högre utbildning och 

inspirerande arbeten. Målet är att samarbetet ska inledas kring 1 juni nästa år. 

MIUN har arbetat på detta vis förut och vet hur processen behöver ske för politisk 

förankring. Workshop är tänkt att genomföras som del av processen att inleda 

samarbetet. Bred förankring i politiken efterfrågas då kommunen kommer att gå in 

med viss del pengar.  

-Skolbyggnaden i Gnarp 

Skolbyggnation i Gnarp går framåt. Man ska kontrollera att förväntade leveranser 

kommer in i tid få att byggnationen inte ska försenas. Inflyttningsdatumet är viktigt 

att hållas.  

-Fibernätsutbyggnad 

En anmälan för accessområdet är inne för Bergsjö-Jättendal. Man hoppas att 

tillräckligt många anmäler intresse så att området kan byggas ut. 80% av fast 

boende eftersträvas. Ytterligare informationer bör ske till medborgarna, kanske 

tidningen Nordanstigarn. 

-SÄBO  

Borrningar har skett i marken vid tänkt platts för byggnationen och geo-teknisk 

analys inväntas inom kort. 

-Morängsviken 

Visning av radhustomterna sker på onsdag/torsdag. Intressenter för köp finns. 
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§ 137 Dnr 2021-000028  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd 

föredrar ärendet.  

Månadsrapporterna avser verksamhetsuppföljning. Månadsuppföljning avser 

ekonomisk uppföljning. 

Informationen är översiktlig och redovisas muntligen. 

 

Månadsuppföljning Stab 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar. 

Stabens ekonomi är oförändrad. 

 

Månadsrapport 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar månadsrapporten för Tillväxt och 

Service. 

-Mindre ökning av personal - kopplat till sommaranställning till Ersk-Mats. 

-Sjukfrånvaron har ökat något och kopplas till Coronarestriktionerna. 

-Turistbyrån: normalt för maj månad. 

-Trafik på hemsidan registreras inte. Nya systemet har inte kommit igång ännu. 

-Bergsjögråden och badet är stängda utifrån Coronarestriktionerna. 

-Restaurangerna är också stängda men man ser över möjligheterna att öppna upp 

restaurangen i Harmånger.  

-Företagsbesök fortsätter 

Ett gjordes nyligen till PremiCare. 

-Antal kilometer tjänsteresor fördelat per transportslag 

Låg användning av poolbilar. Ingen bussåkning.  
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§ 138 Dnr 2019-000116  

Personalärende: Samråd angående anställning av 
enhetschef inom socialtjänsten 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna att samrådan har skett.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Kristina Norberg föredrar ärendet. 

Enligt delegationsordningen, punkt nr 3.1 B, ska verksamhetschefer samråda med 

ledningsutskottet och den ordföranden för det verksamhetsansvariga utskott vars 

verksamhet berörs innan anställning av enhetschef.  

Enhetschef på enheten för Barn och Familj inom nya organisationen för Social 

omsorg är planerad att anställas. Anställningen informerades om för 

omsorgsutskottets extrainsatta sammanträde 2021-06-14.  
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§ 139 Dnr 2021-000243  

Väderskydd tågstationen i Gnarp 

Ledningsutskottets beslut 

Återremittera ärendet för vidare beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Väntstugan i Gnarp har under många år varit utsatt för skadegörelse. Det är heller 

ingen trygg miljö för de som väntar på tåget. För att skapa en tryggare miljö och 

göra det lättare för väntande resenärer att se när tåg inkommer till stationen föreslås 

att väntstugan ersätts med ett större vindskydd.  

Så länge väntstugan står kvar kommer Trafikverket inte att påskynda processen med 

att sätta upp ett nytt vindskydd. Genom att flytta stugan från platsen kan Gnarps 

tågstation få högre prioritet hos Trafikverket. Den bästa platsen för vindskyddet är 

dessutom den plats där stugan står idag. För närvarande är väntstugan stängd då den 

åter blivit utsatt för skadegörelse. I avvaktan på beslut om vad som ska hända med 

väntstugan kommer den inte att rustas upp utan förbli stängd. 

Ägarförhållandet för väntstugan diskuteras. Brottsproblematik är kopplat till 

väntstugan. Även hur ett beslut om borttag kan föranleda att inget skydd finns 

tillgängligt vintertid.  

Ytterligare beredning efterfrågas. Trafikverket bör uppmuntras bygga ny 

väntstugan. Att de tar på sig det ansvaret innan rivning beslutas eftersträvansvärt.  

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Thomas Nords tjänsteutlåtande 2021-06-07, 

Tjänsteutlåtande Väderskydd Tågstationen Gnarp, dokumentnr 126331.  

Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Förvaltningen föreslår att ledningsutskottet beslutar att flytta väntstugan i Gnarp 

för att ge plats åt ett större vindskydd som bekostas av Trafikverket. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med bifall från Petra Modée (V), Tor Tolander (M) yrkar avslag.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.        
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§ 140 Dnr 2020-000337  

Information: Ny idrottshall i Bergsjö 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.   

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Diskussioner sker avseende: upphandlingsunderlag och avtal, tidsaspekt för 

byggnation, fornminnet intill platsen, konstutsmyckning, bygglov och hur processen 

gått till i ärendet.  

Av budgeten för ny idrottshall är 1% avsatt till utsmyckning. 

Byggnationen är lagd så att fornminnet går fritt. 

Bygglovet ska handläggas i rätt ordning så att inga fel uppstår.  

Vissa frågor avseende upphandlingsunderlag och avtal arbetas fortfarande med.  

Byggnation avses komma igång i januari.  

Ärendet kopplas till övriga större byggnationsinvesteringar som diskuteras i 

kommunen; byggnationer och underhåll/reparation av skolor, vägprojekt och flera. 

Frågorna behöver beredas tvärpolitiskt. Kommunstyrelseberedning efterfrågas före 

sommaren.  
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§ 141 Dnr 2014-000499  

Information: Ostkustbanan 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Möte skedde med Trafikverket för tre veckor sedan. Främst handlade detta om viss 

del av sträckan för vilken kommunen redan lämnat remissvar. Kommunen har 

meddelat att den föredrar det västra alternativet av dragning för nya banan. Vidare 

diskussion om placeringen av resecentrumets i Gnarp kommer att föras.  
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§ 142 Dnr 2016-000123  

Information: Väg E4  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Översiktlig uppföljning på informationer som meddelats tidigare. Samråd sker 

kontinuerligt med intressenter. Kommunen verkar för att processen för byggnation 

ska fortsätta smidigt.  
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§ 143 Dnr 2021-000244  

Information: Nya nationell infrastrukturplan 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Nordanstigs kommun fortsätter att lyfta bana med hastighet på 250 km/h och med 

två stopp i kommunen. 

Diskussion sker om kommunens prioriteringar och strategier för 

påverkansmöjlighet. 

Samordning och lobbyism med ytterligare intressenter prioriteras.  
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§ 144 Dnr 2021-000069  

Förlängning av piren i Morängsviken 

Ledningsutskottets beslut 

att lämna startbesked till förlängning av den vågbrytande piren i Morängsviken till 

en totalkostnad om 750 tkr, 

att 250 tkr omfördelas från projekt 11202 Matavfallsinsamling samt 

att 250 tkr omfördelas till projekt 11140 Morängsviken pir.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Förlängning av piren i Morängsviken på fastighet Stocka 3:21 enligt beviljat 

bygglov. Upphandling pågår och den kalkyl som togs fram för investering har inte 

indexuppräknats samt att alla kostnader inte var inräknade. Investeringsbudget på 

500 tkr kommer inte att täcka alla kostnader utan behöver utökas med 250 tkr till 

750 tkr.   

Kraven i upphandlingen ställda avseende miljöpåverkan diskuteras. En tydlig policy 

avseende miljökrav i upphandling efterfrågas.    

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2021-06-14, Tjut 

Investeringsmedel Förlängning Piren Morängsviken, dokumentnr 126408.  

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till verksamhetens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget.      
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§ 145 Dnr 2021-000247  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2021 Åtgärda läckande tak 

Ledningsutskottets beslut 

att bevilja Stiftelsen Gropgården bidrag från spontankassan med 25 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Stiftelsen Gropgården i Harmånger, söker bidrag ur kommunstyrelsens 

spontankassa för att åtgärda det tak som börjat läcka på en av byggnaderna.   

Underlaget till ansökan diskuteras. 

Det efterfrågas av tjänsteutlåtanden i ärenden avseende spontankasseansökningar att 

en sammanställning av tidigare medgivna summor tas med, för insyn och översikt.  

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2021-06-11, Yttrande 

beträffande ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 från 

Gropgården gällande Åtgärda läckande tak, dokumentnr 126423, 

2. Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 Åtgärda läckande 

tak, dokumentnr 126419.            

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(16) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 146 Dnr 2020-000255  

Information och övriga ärenden 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.      

Sammanfattning av ärendet 

Övriga informationer: 

 

Grönyteområden vid SÄBOn: 

Information avseende grönyteområden vid SÄBOn efterfrågas. 

Frågan lyfts av Sandra Bjelkelöv (SD).  

Verksamheten tar med sig frågan för uppföljning. 

Boulebanan finansierad är och beställd, också grillplats är beställd.  

 

Workshop avseende lokal livsmedelsstrategi: 

Per-Ola Wadin (L) informerar att han som företagare blev inbjuden och närvarade 

vid workshop avseende lokal livsmedelsstrategi. Mötet var väldigt bra och fler 

möten kommer att ske.  

      

      

      

 

 


